
Taktiikalla Taituriksi käsittelee 
shakkitaktiikan perusteet kym-
menen luvun aikana. Oppimateri-
aalia voidaan käydä tahdilla luku 
per kerhotunti (60 minuuttia), mut-
ta tällöin kerhon pelillinen osuus 
jää vähäiseksi. Suosittelemme, että 
kerho-ohjaaja valitsee Taktiikan 
Taituri -kerhon keston parhaaksi 
katsomallaan tavalla 10-15 kerho-
tunnin väliltä. 

Opettajan opas seuraa oppilaan 
vihkon näkymää, tarjoten samalla 
vastaukset kysymyksiin, vinkkejä 
opetukseen ja kerhotuntien muo-
dostamiseen. Vinkkien avulla eri-
laisille ja -tasoisille ryhmille saa-
daan räätälöityä mahdollisimman 
mielenkiintoiset kerhotunnit.

Kunkin kerhotunnin tuntisuun-
nitelma koostuu opetuksesta, 
harjoituksista ja pelaamisesta. 
Opetusta elävöitetään lisäksi ke-
hittävillä kevennyksillä. Näiden 
sopivan suhteen ryhmälleen tietää 
parhaiten havainnoiva kerhon 
vetäjä itse. Ohjenuorana on, että 
kerhotunti käsittäisi 15-20 minuut-
tia opetusta.

Koska Taktiikalla Taituriksi lähtee 
suoraan opettamaan shakkitaktiik-
kan perusteita, on sen käytölle ra-
tionaalisena esitietovaatimuksena 
Säännöt hanskaan ja pelaamaan 
-oppimateriaali tai vastaavat tiedot.   

Oppimateriaaliemme keskeisenä 
ajatuksena on, ettei shakkia tule 
esittää koululaisille aikuisen 
näkökulmasta, vaan helpommin 
vastaanotettavassa muodossa. 
Leikkimielisyys ja kohderyhmän 
huomioiva huumori eivät tapahdu 
opetuksen kustannuksella, jos har-
joitukset ovat hyvin suunniteltuja. 
Hauska shakki on yksinkertaisesti 
mielenkiintoisempaa.Hauskoja 
shakkikerhohetkiä!

Suomen mestarit, 
Kansainväliset shakkimestarit 

Mika Karttunen ja Heikki Lehtinen

Pelattavat harjoitukset on usein parasta toteuttaa parin kanssa ja itsenäisesti suo-
ritettavat  tehtävät  kirjoittamalla tai piirtämällä kynällä nuoli merkiksi oikeasta 
siirrosta.

Tehtäviin käytettävää aikaa kannattaa painottaa opetettavan ryhmän mukaan. Jos 
jokin harjoitus tuntuu erityisen hauskalta, voi siihen käyttää arvioitua enemmän 
aikaa. Toisaalta ryhmästä raskaalta tai ei niin mielenkiintoiselta tuntuva harjoitus 
voidaan käydä nopeammin läpi tai kertoa sen opetuksesta pienemmissä osissa.

Opetuksessa on ajateltu käytettävän magneettista seinäshakkilautaa, sillä se mah-
dollistaa monien harjoitusten havainnollisen esittämisen.

Tuntisuunnitelmassa käydään läpi kerhotunnin tavoitteet ja opetukselliset ydin-
kohdat. Opettajan oppaassa esitetään tehtävien vastaukset lyhyessä muodossa, 
jos niiden esittäminen ei ole jollakin tietyllä tavalla erityisen oleellista.

Yleistä

Taktiikan taiturin ajatusmyssy:

Sisältö
1. Taktiikan työkalut
2. Nappuloiden yhteispeli
3. Haarukka
4. Varrastus
5. Kiinnitys
6. Paljastusshakki
7. Siirtosarjat
8. Uhraus
9. Harhautus
10. Taktiikan taituri
11. Extrat
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Taktiikka on kuin työkalupakki, 
josta löytyy työkalu moneen 
tarpeeseen. 

Taktiikan avulla voit tehdä 
shakkimatin tai voittaa vastus-
tajan nappuloita!

Taktiikan onnistuminen vaatii 
hyvää nappuloiden yhteispeliä. 

Tulevissa luvuissa opit useita 
taktisia keinoja, joiden avulla 
voit yllättää vastustajasi! 

Taktiikan avulla voit yllättää 
kokemattoman vastustajan 
heti pelin alussa!

1. Taktiikan työkalut

Voinko tehdä 
shakkimatin?

Voinko voittaa 
nappuloita?

Onko kuninkaani tai  
jokin muu nappulani 
vaarassa?

Taktiikka yllättää ja 
vastustajan joukot 

nurin pylläyttää!

Ei se mitään 
mieti, se pelaa!

Mitähän se 

taituri m
iettii?

Kyllä se miettii! 
Ei se muuten voi 
pelata niin hyvin!

Jaa...niin no. 

Eipä niin... 

Kolme 
tärkeää 
ajatusta:

Taktiikkaa kun opettelee, 
useampi vastus siirtoja 
tottelee!

On monenlaista uhkaa, 

mutta taktiikan taituri 

kaikki huomaa!

Jos sulla nämä työkalut 
hallussa on, olet lähes 
voittamaton!

Tuntisuunnitelma
Tavoitteena on oppia, mitä 
on taktiikka ja mikä on sen 
merkitys shakissa. Tiivistäen 
taktiikka on nappuloiden yh-
teispeliä ja kohdistuu aseman 
heikoimpaan kohtaan.

Taktiikan taiturin ajatusmys-
sy kiteyttää taktiikan kolme 
tärkeää ajatusta. Se tutustut-
taa myös oikeaan tapaan aja-
tella. Ajatusmyssyn kolme 
kysymystä ovat sellaisia, 
joita taktiikkaa opettelevan 
shakinpelaajan tulisi kerrata 
mielessään jokaista siirtoa 
miettiessään.

Ajatusmyssy avaa oven tak-
tiikan maailmaan, minkä 
jälkeen käydään läpi peliesi-
merkkejä (sivut 4-5), joissa 
taktiikka ratkaiseen pelin 
alle 10 siirrossa. Opetukseen 
voi tässä vaiheessa sisällyt-
tää oppeja avauspelaamisesta 
kerhoryhmän taitotason mu-
kaan. 

Jo avauksessa voittoon tai 
häviöön johtavat esimerkit 
opettavat nappuloiden yh-
teispelin voimaa ja siitä 
seuraavia taktisia mahdolli-
suuksia. Tämän luvun tärkein 
yksittäinen opetus on f-soti-
laan heikkous avauksessa.

Ensimmäisellä kerhotunnilla 
voidaan käyttää aikaa pe-
laamiseen runsaammin kuin 
yleensä, jolloin pelaamista 
voidaan ohjeistaa siten, että 
yritetään hyökätä heikoim-
paan pisteeseen (valkealla f2-
ruutu ja mustalla f7-ruutu). 
Yleensä valkea onnistuu tässä 
helpommin, koska se aloit-
taa pelin. Mustilla pelaavia 
kannattaakin rohkaista ensin 
suojaamaan oma heikko piste 
linnoittautumalla. 

Edistyneimmille voidaan jo 
opettaa siirtojen merkkaamin-
en, josta kerrotaan sivulla 30.

Vinkki
Taktiikan oppimista voi motivoida 
sillä, että sen avulla voittaa sellai-
sia pelaajia, joita ei aikaisemmin ole 
voittanut. Voi kysyä: onko sellaista 
vastustajaa, jolle aina häviää? Tak-
tiikan keinoin alkaa nopeasti voittaa 
yhä parempia pelaajia.

Taktiset kiemurat ratkaisevat pelit 
usein myös mestaritasolla. Taktiik-
kaa oppimalla voi voittaa pelejä no-
peasti, helposti ja kauniisti. 

Saatteeksi kerho-ohjaajalle

Taktiikan opettamisessa on hyvä 
käyttää mielikuvia ja tarinoita, jot-
ka vertaavat shakkilaudalla tapah-
tuvaa uutta ja vierasta konseptia 
arkielämässä kohdattavaan tuttuun 
ilmiöön.
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Valkeasta tulee helpoiten shakkimatti 
f2-ruudusta ja mustasta f7-ruudusta.

Se johtuu siitä, että ainoastaan kunin-
gas suojaa f-sotilaan.

Koulumatti on tunnetuin heikon pis-
teen mateista, mutta tällaisia matteja 
on satoja erilaisia!!!

Shakkilaudan heikkoimmat pisteet!

TO
LLO

Monenlaisia 

TOLLOJa

TOLLO

Avausylläreitä!

Hups!
Matti napsahtaa!

Oho!

Shakkipelin pahin moka on 
nimeltään narrin matti

1.Rg1-f3 f7-f5 
2.e2-e4 f5xe4 
3.Rf3-g5 d7-d5 
4.d2-d3 e4xd3
5.Lf1xd3 Rg8-f6
6.Rg5xh7 Rf6xh7 
7.Ld3-g6+ Ke8-d7 
8.Dd1-d5X

1.f2-f3 e7-e6 
2.g2-g4 Dd8-h4X 1.e2-e4 a7-a5 

2.Lf1-c4 h7-h5 
3.Dd1-f3 Th8-h6 
4.Df3-f7X

TO
LLO TO

LLO

TO
LLO

TO
LLO

TO
LLO

1.e2-e4 e7-e5 
2.Rg1-f3 d7-d6 
3.Lf1-c4 Lc8-g4 
4.Rb1-c3 h7-h6 
5.Rf3xe5 Lg4xd1 
6.Lxf7 Ke8-e7 
7.Rc3-d5X

TO
LLO

1.Rg1-f3 d7-d5 
2. e2-e4 d5xe4 
3.Rf3-g5 Rg8-f6 
4.Rb1-c3 Lc8-f5 
5.Dd1-e2 c7-c6 
6.Rg5xe4 Rb8-d7 
7.Re4-d6X

1.h2-h4 e7-e5 
2.Th1-h3 Rg8-f6 
3.Th3-e3 Rf6-g4 
4.Te3-g3 d7-d5 
5.a2-a4 Lf8-c5
6.Rb1-c3 Lc5-f2X

TO
LLO

TO
LLO

1.f2-f4 e7-e5 
2.f4xe5 d7-d6 
3.e5xd6 Lf8xd6 
4.Rb1-c3 Dd8-h4+ 
5.g2-g3 Ld6xg3 
6.h2xg3 Dh4xg3X

Napsista!

Pum!

Hups!

Ruts!

Auts!

Ohops!

Tämä on koulumatti!

1.e2-e4 Rb8-a6 
2.c2-c3 Rg8-f6 
3.Lf1-c4 Rf6xe4 
4.Dd1-b3 Ra6-c5 
5.Lc4xf7X 

1.b2-b3 Rg8-f6 
2.Lc1-b2 e7-e6 
3.Rb1-a3 Lf8-c5 
4.Rg1-f3 Rf6-e4 
5.d2-d3 Lc5-f2XVoit opetella extroista siir-

tojen merkitsemistavan!

Voi peli heti loppua, 
jos avaus on täyttä 

puppua!
Ei se ole faaraon 

kirous vaan nappu-

loiden yhteispelin 

nerous!

Jainks!

Huom!

Harjoitus esittelee shakkipe-
lin tunnetuimmat ja nopeim-
mat shakkimatit avauksessa. Ne 
johtuvat toisen pelaajan pahoista 
virheistä ja tämän vastustajan 
upseerien hyvästä yhteispelistä. 
Näitä asioita kannattaa korostaa 
peliesimerkkejä läpikäydessä. 
Jos siirtojen merkitsemistapa ei 
ole kerho-ohjaajalle tuttua, sen 
voi opiskella extroista sivulta 30.

Harjoitus kannattaa aloittaa nar-
rimatista ja siirtyä sen jälkeen 
koulumattiin. Tämän jälkeen 
voi käydä sopivan määrän eri-
laisia matteja läpi, joiden avulla 
voidaan tarkastella f2- ja f7-ruu-
tujen heikkoutta. Aiheesta kerro-
taan lisää kohdassa Heikoimmat 
pisteet.

Monenlaisia tolloja

Narrin matti on shakkipelin no-
pein mahdollinen shakkimatti, 
ja sen voi tehdä ainoastaan 
musta. Se vaatii kaksi siirtoa 
molemmilta pelaajilta. 

Kerholaisia voi yllättää tieto, 
ettei valkea voi voittaa yhtä 
nopeasti kuin musta. Asiaa 
voi arvuutella: Onko mus-
talla parempi lähtötilanne 
vai miksi on näin? Vastaus: 
Valkean kaksi huonoa aloitus-
siirtoa peräkkäin tekevät shak-
kimatin mahdolliseksi. Saman-
laisen mattiasetelman saaminen 
vaatii mustalta kaksi siirtoa, 
joten valkea voi tehdä matin 
vasta kolmannella siirrollaan. 
Tästä voi johtaa ajatuksen, että 
huonojen siirtojen välttäminen 
on yhtä tärkeää kuin hyvien 
löytäminen. 

Narrin mattia läpikäydessä kan-
nattaa myös korostaa, että se on 
ainoa avauksessa tuleva shak-
kimatti, jonka voi tehdä yhdellä 
upseerilla. Kaikki muut vaativat 
hyvää yhteispeliä upseereilta.

Narrin matti: vinkkejä

Koulumatti on nimittäin helppo torjua 
siten, että samalla kehittää omia nap-
puloita peliin. Tällöin koulumattia yrit-
tävä häviää aikaa ja jää avauksessa huo-
nommalle puolelle. Asia ei useinkaan 
konkretisoidu merkittäväksi koululais-
peleissä, vaikka nopea kehitys on tärkeä 
ajatus oikeaoppisessa avauspelaamises-
sa. Asian merkittävyyttä ei tarvitse vielä 
korostaa, sillä suunnitelmalliseen avaus-
pelaamiseen palataan Taktiikan Taituria 
seuraavassa Suunnitellen Superhyväksi 
-oppimateriaalissa.

Koulumatti

Koulumatti on vastustajan heikoim-
paan pisteeseen kohdistuva hyökkäys 
kuningattaren ja lähetin yhteistyöllä. 
Nopein tämäntyyppinen shakkimatti 
tapahtuu neljällä siirrolla. Samantyyp-
pisiä shakkimatteja tehdään varsinkin 
koululaispeleissä hyvin usein. Kou-
lumatti on hyvä keino opettaa nappu-
loiden yhteispeliä hyökkäyksessä. 

Opetettaessa tulee kuitenkin tehdä 
selväksi, ettei koulumatti ole sellai-
nen, jota kannattaa yrittää aina.

Shakkilaudan heikoimmat 
pisteet
Valkean heikoin piste 
avauksessa on f2-sotilas/
ruutu ja mustan vastaavasti 
f7-sotilas/ruutu. Asiaa voi 
arvuutella kerholaisilta: 
Mistä se voisi johtua? 
Onko kenties faaraon ki-
rous langetettu f-sotilaa-
seen?

F-sotilaan heikkous avauk-
sessa perustuu siihen, että 
se on ainoa ruutu/sotilas, 
jonka suojaa ainoastaan 
kuningas. Täten hyökkäys 
siihen kahdella upseerilla 
johtaa shakkimattiin, jos 
toinen hyökkääjä liikkuu 
viistorivejä (Vinkki: nap-
pulan liikettä voi kuvata 
puhumalla viistomönki-
jästä. Koululaiset tykkäävät 
hassuista ilmaisuista, jol-
loin opetus voi jäädä parem-
min mieleen.). Esimerkiksi 
kuningatar tai lähetti voi 
ratsun suojaamana tehdä 
shakkimatin, jos kuninkaal-
la ei ole pakoruutuja.

Samalla voidaan johdattaa 
seuraavan luvun aiheeseen, 
joka on nappuloiden yh-
teispeli.

Sivun 4 kolmas shakkimatti tapahtuu upseerien yhteispe-
lillä ja uhraamalla oma kuningatar. Uhraus on tärkeä tak-
tinen konsepti, johon perehdytään luvuissa 8 ja 9. Uhraus 
on tahallista nappuloiden antamista vastustajalle, jonka 
seurauksena saadaan shakkimatti aikaiseksi tai jotain 
muita hyötyjä, jotka ovat suurempia kuin uhratun nappu-
lan arvo. Myös sivun 5 kolmas ja neljäs kuvio johdatte-
levat samaan aiheeeseen.

Esimerkkejä voi käydä läpi ajatuksella: shakkimatin 
tekevä pelaaja on taktiikan taituri, joka jo osaa nappu-
loiden yhteispeliä, hyökkäyssommitelmia ja uhrausten 
hyödyntämistä, ja siksi voittaa pelit nopeasti.

Erityisiä huomioita muista shakkimateista

Esimerkit ovat hyviä korostamaan, miten shakkimatit teh-
dään lähes aina monen nappulan yhteispelillä.

Sivun 5 ensimmäinen shakkimatti on seurausta valkean 
huonosta ideasta siirrellä laitasotilaita ja tuoda torni omien 
sotilaidensa eteen. Toisessa kuviossa tapahtuu shakkimatti 
kiinnityksen avulla, koska valkean kuningatar estää mus-
tan sotilasta lyömästä ratsua. Ratsun lyöminen sotilaalla 
jättäisi mustan kuninkaan shakkiin, mitä ei tietenkään saa 
tehdä. Kyseinen shakkimatti johdattaa lukuun 5.

Vinkki

Vinkki


